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الدليل التفشريي جلائزة الشيخ خالد ال بساهيه للتنيز التعليني والفكسي يف دوزتها الشابعة لعاو3444/3419هـ
فئة (املوظف /ة)
و

املعياز

و

املؤشس

و

1

الاهمباه

1

الالتزام بأوكاث الذوام
الشظمي واملدافظت
عليها

1

1

وعبت ئهجاص املعامالث
املعتهذفه مىه
ؼهشيا(مً بذايت العام
ئلى نهايخه)

1

2

هفاءة ألاداء
املنهي

2

دكت إلاهجاص وفم
اللىائذ وألاهظمت
املىظمت لزلً

1

3

املبادسة ئلى جىفيز
الخىحيهاث والخعليماث
امليلف بها مً سؤظائه

1

1

البرامج واملؽاسواث
الذاخليت للمىظف

1

3

الابخياس
والخجذيذ
2

البرامج واملؽاسواث
الخاسحيت للمىظف

1

الشواهد
مؽهذ اهمباه للمششح  /ة مىكع مً
سئيعه  /ا خعب املؽهذ املشفم بذليل
الجائضة
بيان ععذد املعامالث املعخلمت في
الؽهشو املىجض منها أو الخيليفاث أو
املؽاسيع املىجضة
جدعب اليعبت = (عذد املعامالث
املىجضة في الؽهش ÷ عذد املعامالث
املعلمت له في الؽهش )×100
مؽهذ ععذم وحىد مالخظاث على أداء
املىظف في املعامالث أو الخيليفاث أو
املؽاسيع املىجضة

املالحعات

املعامالث :للمىظف إلاداست
الخيليفاث  :للعائلين ومً في
خىمهم
املؽاسيع  :ملىظفي املباوي
املعامالث :للمىظف إلاداست
الخيليفاث  :للعائلين ومً في
خىمهم
املؽاسيع  :ملىظفي املباوي

مؽهذ مً سئيعه أهه  /ا مبادس  /ة في
عمله  /ا
جلشيش عً ألاعماٌ واملهام امليلف بها
مذعما بالؽىامذ
-1ؼهاداث الؽىش
 -2ؼهاداث الحمىس
 -3جلذيم مؽشول أو بشهامج مميز على
معخىي الاداسة
-1ؼهاداث الؽىش
 -2ؼهاداث الحمىس
 -3جلذيم مؽشول أو بشهامج مميز على
املعخىي الخاسجي
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الدليل التفشريي جلائزة الشيخ خالد ال بساهيه للتنيز التعليني والفكسي يف دوزتها الشابعة لعاو3444/3419هـ
فئة (املعله/ة)
و

املعياز

و

املؤشس

و

3

االىضباط

1

الالتزام بأوكاث الذوام
الشظمي واملدافظت عليها

1

1

الخفىيي للخذسيغ

1

2

أظاليب الخدفيز الفعاٌ

1

3

جفميم البيئت الخعليميت

2

كفاءة األداء
املهين

4

املفشحاث والخلىيم
الفعاٌ

5

ألاداء الخذسيس ي

1

االبتكاز
والتجديد

1
2
1
2
1
2
3
4
1

6

البرامج واملؽاسواث

2
3
4

1

2

مخاععت معخجذاث مادة
الخففق
يلذم مباداساث بىاءة في
مجاٌ مادة الخففق

1
1
2

الشواهد

املالحعات

مؽهذ اهمباه للمششح /ة مىكع مً سئيعه خعب املؽهذ املشفم
بذليل الجائضة
ـىسة مً خىت املعلم/ة مخيامله حؽمل
(جدليل البيئت ر ألامذاف ر الشؤيت والشظالت ر هىاجج الخعلم ر
ألاوؽىت ر اظترجيجياث الخذسيغ ر أدواث الخلىيم) خعب
الخففق
جلشيش عً ألاظاليب املعخفذمت لخدفيز الىال  /اث (مذعما
بالؽىامذ) الجلل عً زالزت أظاليب
-1يلذم عشك مشئي لذسط همىرجي باظخفذام ئخذي
الاظتراجيجياث الحذيثت الفاعلت مشاعيا  /ة فيها (ئداسة الفف ر
الخمهيذ ر وشائم الخذسيغ ر جىظيف الخلىيت ر الخدفيز ر ر الخلىيم ر ر
سبي املادة بالحياة العمليت )
جدفيز الىال  /اث وحصجيعهم (ـىس مً أظاليب الخدفيز)
اظخفذام أدواث كياط مخىىعه لخلىيم املخعلمين /اث
جلشيش مففل يؽمل -1أهىال الخلىيم -2أدواث الخلىيم
-3هخائج الخلىيم وجدليلها وجفعيرما -4ئحشاءاث الخدعين في
لىء جدليل الىخائج
بيان بمعخىي الخدفيل الذساس ي للىال  /اث مىكع مً سئيعه
يفمم أدواث مىاظبت لخلىيم أدائه (كائمت بهزه ألادواث)
ـىسة مً بىاكت الخعلم اليؽي التي خفل  /ث عليها
ـىسة مً هخائج الاخخباساث اللفير ة املىبلت مً كبل املؽشف /ة
الضائش /ة للمعلم/ة
ـىسة مً جلىيم املؽشف /ة للمعلم  /ة ومً ألاداء الىظيفي
بيان باملؽاسواث الذاخليت والخاسحيت للمششح  /ة (الجلل عً زالزت
داخليت وزالزتخاسحيت وـىس مً مزه املؽاسواث
ز
الجىائض التي خفل عليها داخليا وخاسحيا
(الجلل عً زالزت حىائض داخليت وزالزت خاسحيت وـىس مً مزه
الجىائض )
عذد العاعاث الخذسيبيت للمعلم  /ة خالٌ العامين ألاخيرة (الجلل
عً 40ظاعت)
املؽاسهت في العمل الخىىعي(ـىسة ملؽاسهخين في العمل الخىىعي )
يلذم جلشيش عً معخجذاث مادة الخففق خالٌ العامين
العابلت(وسخت مً الخلشيش -أوجلشيش عً بدث علمي في مجاٌ
الخففق أو جلشيش عً مإجمش علمي في مجاٌ الخففق)
جلذيم ججشبت أو مؽشول جم جىبيله مً كبله  /ا وأزبذ هجاخه
(ـىسة مً الخجشبت أو املؽشول)
ز
جلشيش عً جىبيم ججشبت مدليت أو خاسحيت زبذ هجاخها مىضحا
أزشما على املخعلمين  /اث
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الدليل التفشريي جلائزة الشيخ خالد ال بساهيه للتنيز التعليني والفكسي يف دوزتها الشابعة لعاو 3444/3419هـ
فئة (اخلدمات التعلينية )
و

املعياز

و

املؤشس

و

3

االىضباط

1

الالتزام بأوكاث الذوام
الشظمي واملدافظت عليها

1

1

الخفىيي للعمل

2

جىفيز العمل

2

كفاءة األداء
املهين

3

جىظيف الخلىيت

4

املفشحاث والخلىيم
الفعاٌ

5

البرامج واملؽاسواث

1

مخاععت معخجذاث مادة
الخففق

1

االبتكاز
والتجديد

1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3
4

2

يلذم مباداساث بىاءة في
مجاٌ مادة الخففق

1
1
2

الشواهد

املالحعات

مؽهذ اهمباه للمششح /ة مىكع مً سئيعه  /ا خعب
املؽهذ املشفم بذليل الجائضة
ـىسة مً جدليل بيئت العمل حؽمل (جدذيذ هلاه اللىة
والتهذيذاث)
والمعف والفشؿ ز
ـىسة مً الخىت الدؽغيليت مىضحا بها (امللذمت ر ألامذاف ر
املهام واملعإولياث ر البرهامج الضمجي ر الخلىيم )
ـىسة مً اللجان التي ؼاسن /ث فيها املششح /ة (الجلل عً
لجىخين)
ـىسة مً مؽاسواث الىال /اث و املعلمين /اث وأولياء ألامىس
في العمل املىفز (الجلل عً زالر مؽاسواث )
مؽهذ مً سئيعه  /ا بدىفيز البرامج والعماٌ الىاسدة في
الخىت خعب عمل املششح /ة )
ـىس مً ئعذاد كىائم بمفشداث عمله  /ا وأظاليب خفظها
ـىسة مً بيان باملعيىاث املعخفذمت في مجاٌ عمله  /ا
(ألاحهضة وغيرما مً املعيىاث)
مذعما بالؽىامذ
جلشيش عً أليت جىظيف مزه املعيىاث
ز
ـىسة مً أدواث الخلىيم املعخفذمت مىضحا فيها (أهىال
الخلىيم ر أدواث الخلىيم ر هخائج الخلىيم وجدليلها وجفعيرما
ر ئحشاءاث الخدعين في لىء جدليل الىخائج)
اظخبيان للياط سلا املعخفيذيً  /اث (ـىسة مً الخىبيم
والىخائج وجدليلها )
بيان باملؽاسواث الذاخليت والخاسحيت للمششح  /ة (الجلل عً
زالر مؽاسواث داخليت وزالر خاسحيت وـىس مً مزه
املؽاسواث
ز
الجىائض التي خفل  /ث عليها داخليا وخاسحيا (الجلل عً
زالزت مؽاسواث داخليت وزالر خاسحيت وـىس مً مزه
الجىائض
عذد العاعاث الخذسيبيت للمعلم خالٌ العامين ألاخيرة(الجلل
عً 30ظاعت)
املؽاسهت في العمل الخىىعي(ـىسة ملؽاسهخين في العمل
الخىىعي )
يلذم جلشيش عً معخجذاث العمل خالٌ العامين
العابلت(وسخت مً الخلشيش ر أوجلشيش عً بدث علمي في مجاٌ
الخففق أو جلشيش عً مإجمش علمي في مجاٌ الخففق)
جلذيم ججشبت أو مؽشول جم جىبيله مً كبله  /ا وأزبذ هجاخه
(ـىسة مً الخجشبت أو املؽشول)
جلشيش عً جىبيم ججشبت مدليت أو خاسحيت زبذ هجاخها
ز
مىضحا /ة أزشما على املخعلمين  /اث
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الدليل التفشريي جلائزة الشيخ خالد ال بساهيه للتنيز التعليني والفكسي يف دوزتها الشابعة لعاو3444/3419هـ فئة (املدزسة والقيادةاملدزسية)
و

املعيار

و

املؤشر

و

3

االىضباط

1

الالتزام بأوكاث
الذوام الشظمي
واملدافظت عليها

1

الخفىيي والخىظيم

1
2
3
4
5
6
1

2

ئداسة الاداء املذسس ي

2

3

الخىىيش املنهي
للمعلم – اللياده
املذسظيت

3
1
2
3

2

كفاءة األداء
املهين

1

االبتكاز والتجديد

1

4

كيادة العملياث

5

ئداسة البيئت
الخعليميت

6

الخدفيز والدصجيع

7

جفعيل الؽشاهت
املجخمعيت

8

إلاداسة الالىتروهيت
والخىاـل إلاعالمي
هخائج اظخماسة
جليمم املذسظت
مخاععت معخجذاث
إلاداسة املذسظيت
يلذم ملترخاث
ومبادساث بىاءة في
مجاٌ إلاداسة
املذسظيت

9
1
2

1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
1
2
1
2
3

الشواهد

املالحظات

مؽهذالتزام مليعىبي /اث املذسظت بالذوام الشظمي مىكع مً سئيغ /ة إلاؼشاف أو مذيش /
ةاملىخب ( املؽهذ املشفم بذليل الجائضة)
مؽهذ جضهيه مليعىبي  /اث املذسظت مً سئيغ /ة الاؼشف أومذيش  /ة املىخب بالاللتزام
بأخالكياث املهىت
ولىح سؤيت وسظالت املذسظت وأمذافها واسجباوها بشؤيت وسظالت و أمذاف ئداسة الخعليم (جلذيم
ـىسة لزلً )
الخفىيي الاظتراجيجي (ـىسة مً الخىت الدؽغيليت للمذسظت)
املخاععت (ـىس مً أظاليب املخاععه اليىميت )
جىصيع املهام وجفىين الفالخياث (ـىس مً جىصيع املهام وجفىين الفالخياث)
خىظبت العملياث والاحشاءاث إلاداسيت (يلذم جلشيش اعً الاحشاءاث إلاداسيت)
مىاحهت الخدذياث وئداسة املفاوش (ـىسة مً خىت ئداسة املفاوش)
بيان بخدليل هخائج وال  /اث املذسظت
 -1بيان بيخائج الىال  /اث لخدفيليت للففل ألاوٌ
-2بيان بيخائج الاخخباساث اللفيرة املىبلت مً كبل املؽشفين /اث الضائشيً /اث للمذسظت
-3بيان بمعذٌ وال  /اث املذسظت في ئجلان (املشخلت الابخذائيت)
-4بيان بيخائج وال  /اث املذسظت في اللذساث والخدفيلي(املشخلت الثاهىيت)
-5ـىس مً بشامج الخىي العالحيت للىال /اث للشفع مً املعخىي الخدفيلي
اخخباساث كياط ألازش لهم
-6وعبت املعلمين /اث الزيً جم ئح
ظلىهياشاء ز
جإهذ(جفعيل الئدت العلىن املىاظبت)
ـىسة مً بشامج ووؽشاث سعايت الىال  /اث
بيان بدفش اخخياحاث املعلمين  /اث الخذسيبيت وما جم جىفيزه منها
ـىسه مً اليؽشاث واللشاءاث املىحهت(الجلل عً وؽشجين و كشاءجين)
جلاسيش لخبادٌ الضياساث والحللاث الخيؽيىيت
ؼىامذ لخفعيل اظتراجيجياث الخعلم الحذيثت
(الخعلم اليؽي ر الىظشيت البىائيت ر  ).....مً كبل املعلمين  /اث (ـىسلبعن الذسوط املىفزة ر
جلشيش صياساث كائذ /ة املذسظت ر-جلشيش بالخغزيت الشاحعت-
جلشيش عً مجخمعاث الخعلم املهىيت)
ؼىامذ عً جىظيف الخلىياث الحذيثت في الخعليم (ـىسه لبعن الذسوط املىفزة بمفادس
الخعلم)
جىفش ألادواث واملخىلباث الاظاظيت لعير العمليت الخعليميت (بيان بانحهضة وألادواث املخىفشة )
جىظيف املشافم املخىفشة باملذسظت (مفلى ر ملفف ر معامل رمفادس حعلم .....الخ)وجلىيمها -
ـىس مً املشافم
الخىظيم البيئي للمذسظت (جىفش لىخاث ئسؼاديه وجىعىيت)ـىس لزلً
الؽهاداث والجىائض التي خفلذ عليها املذسظت أو ميعىبيها على املعخىي املدلي(مىخب ر ئداسة ر
مإظعت مدليت)
الؽهاداث والجىائض التي خفلذ عليها املذسظتأو ميعىبيها على معخىي اململىت
جىظيف مشافم املذسظت لخذمت املجخمع املدلي
( جلاسيش  -معامماث باسصة كذمتها املذسظت للمجخمع)
الاظخفادة مً مإظعاث املجخمع املدلي (العلىد الدؽاسهيت )ـىسة منها ( جلاسيشعً الؽشاهت
املجخمعيت الجلل عً ازىين)
مؽاسهت املذسظت في الاعماٌ الخىىعيت ( الجلل عً ازىين)
يفعل بشامج إلاداسة الالىتروهي زت (ـىس وهمارج لبعن البرامج الالىتروهيت)
يخىاـل ئعالميا مع الجهاث راث الاخخفاؿ
(ـىس لبعن املفاوباث وامللاالث امليؽىسة له /ا )
ـىسة معخمذة مً اظخماسة مىظىمت الاداء
يلذم جلشيش عً معخجذاث إلاداسة املذسظيت خالٌ العامين العابلت
جلشيش عً بدث علمي في مجاٌ إلاداسة لحل مؽيلت في مجاٌ عمله /ا
ؼىامذ لبعن امللترخاث البىاءة (وشائم حذيذة في الخعامل مع املعلمين  /اث ر أظاليب
مبخىشة ر  ).....جلشيش ليؽش إلابذال واملبادساث
جلذيم ججشبت أو مؽشول جم جىبيله مً كبله  /ا وأزبذ هجاخه (ـىسة مً الخجشبت أو املؽشول)
يلذم مبادساث ئبذاعيت مبخىشة مً كبله  /ا ومً املعخفيذيً  /اث في امليذان ويعهم في جىىيش
ووؽش املخميز منها
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الدليل التفشريي جلائزة الشيخ خالد ال بساهيه للتنيز التعليني والفكسي يف دوزتها الشابعة لعاو3444/3419هـ
فئة (املشسف/ة )
و

املعياز

و

املؤشس

و

3

االىضباط

1

الالتزام بأوكاث الذوام
الشظمي واملدافظت عليها

1

1

الخفىيي الاظتراجيجي

1

2

كيادة اللجان وفشق العمل

1

3

الخذسيب الفعاٌ

2

كفاءة األداء
املهين

4

الخدفيز والدصجيع

5

الخلىيم الفعاٌ

6

إلاؼشاف الالىترووي
والخىاـل إلاعالمي

1

يخاعع معخجذاث جفففه
إلاؼشافي

1
2
1
2
1
2
1
2
3

1

االبتكاز
والتجديد
2

يلذم مبادساث بىاءة في
مجاٌ جفففه إلاؼشافي

1

الشواهد

املالحعات

مؽهذ اهمباه للمىظف /ة عً اهخظامه /ا في الذوام معخمذ
مً سئيعه  /ا خعب املؽهذ املشفم بذليل الجائضة
ـىسة مً خىخه  /ا إلاؼشافيت يجمع فيها البياهاث املخعللت
بدصخيق واكع أدائه  /ا إلاؼشافي واملعخفيذيً  /اث ويدذد فيها
حميع املشجىضاث التي اعخمذ عليها في بىاء خىخه ويىضح اسجباوها
بالخىت الدؽغيليت لجهت عمله.
بيان مفذق مً سئيعه بالفشق واللجان الذاخليت التي ؼاسن
/ث فيها مع جلذيم حغزيت ساحعت ججامها ويخعاون مع الجهاث
املىظمت في خل املؽىالث وجلذيم الاظدؽاساث(اليلل عً زالر
لجان أو فشق عمل)
املؽاسهت همخذس /ة في مجاٌ جفففت في عام الخلذم للجائضة
(اليلل عً مؽاسهخين) ـىس مً ؼهاداث الخذسيب
املؽاسهت همذس /ة في بشامج جذسيبيت للمعتهذفين  /اث في عام
الخلذم للجائضة (اليلل عً مؽاسهخين) ـىس مً ؼهاداث
الخذسيب
ـىس مً خىاباث الؽىش أو الذسول التي خفل /ث عليها
املؽشف /ة في العامين (الجلل عً ـىسجين )
ـىس لخىاباث الؽىش ملذمت مً املؽشف /ة للمعتهذفين
ف/اث في العامين ألاخيرة ألاخيرة لخىفيز ملفاث إلاهجاص
إلالىتروهيت باظخفذام أهثر مً بشهامج مخاح (الجلل عً أسبع )
يعخفذام أدواث كياط مخىىعه لخلىيم املعتهذفين/اث
يعخفذم هخائج جلىيم الاداء في جفييف ععن
املعخفيذيً(ـىسة مً أدواث اللياط وهخائج جىبيلها)
يعخفذام أظاليب أدواث كياط مخىىعه لخلىيم أدائه /ا املنهي
معخمذ/ة في رلً على الىفاياث أ/ة و املعايير املهىيت للمؽشف /ة
التربىت/ة (ـىسة مً أدواث اللياط وهخائج جىبيلها)
يعخفذم املىفاث الخعليميت في جىفيز اغلب ألاظاليب الاؼشافيت
(ـىس
لبعن أعماٌ إلاؼشاف الالىترووي)
وهمارج ز
يخىاـل ئعالميا مع الجهاث راث الاخخفاؿ
(ـىس لبعن املفاوباث وامللاالث امليؽىسة له /ا)
ـىسة مً هديجت جلييم أداء املؽشف في املىظىمت إلاؼشافيت
(املؽشف الزت حؽمله املىظىمت إلاؼشافيت)
يلذم جلشيش عً معخجذاث جفففه إلاؼشافي خالٌ العامين
العابلت بما اليضيذ عً ـفدخين أوجلشيش عً بدث علمي في
مجاٌ الخففق لحل مؽيله في مجاٌ عمله  /ا أو جلشيش عً
مإجمش علمي في مجاٌ الخففق أو وؽشاث أو كشاءاث مىحهه

1

يلذم مبادساث ئبذاعيت لحل مؽيلت أو جدعين ئحشاءاث ببرمجت
مبخىشة أو أجمخت ويليغ أزشما

3

يذعم جىفيز املبادساث امللذمت مً املعخفيذيً /اث في امليذان
ويعهم في جىىيشما ووؽش املخميز منها (ـىسة مً الخجشبت)
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و

املعياز

3

االىضباط

2

كفاءة
األداء
املهين

1

االبتكاز
والتجديد

و

املؤشس

الالتزام بأوكاث الذوام
 1الشظمي واملدافظت
عليها
1

الخفىيي الدؽغيلي
والخىىيش املعخمش

الىفاياث والاخخياحاث
2
الخىىيشيت
3
4

كيادة اللجان وفشق
العمل
جفعيل الؽشاهت
املجخمعيت

و

الشواهد

1

مؽهذ اهمباه للمىظف /ة مىكع مً سئيعه /ا خعب املؽهذ املشفم بذليل الجائضة
ئفادة مً كعم املخاععت واللمايا إلاداسيت باهخظام ميعىبي /اث اللعم ومدافظتهم
على أوكاث الذوام الشظمي
ـىسة مً خىت إلاداسة /اللعم مخياملت العىاـشيىضح بها اسجباه الخىت الدؽغيليت
بأمذاف الخىت إلاظتراجيجيت لإلداسة
ئسفاق همىرج ملخاععت ئهجاص الخىت الدؽغيليت عؽيل معخمش وجلييمها
ئسفاق امللاسهاث املشحعيت لألداء وفم مإؼشاث دكيلت وواضحت مع اظخفذام الخغزيت
الشاحعت لخىىيش ألاداء (جىليذ رلً بىمىرج معخمذ)
بيان باألظاليب املىزلت واملعخفذمت لشـذ الاخخياحاث الخىىيشيت مليعىبي /اث
إلاداسة/اللعم وماجم جىفيزه منها لخىميت ألاداء الفعاٌ مع جىليذ أزشما عليهم
ـىسه مً اليؽشاث واللشاءاث املىحهت للميذان التربىت عامت ومليعىبي
إلاداسة/اللعم خاـت(الجلل عً وؽشجين و كشاءجين )
بيان باللجان والفشق التي جم حؽىيلها في إلاداسة/اللعم (ال جلل عً زالزت فشق أو
لجان) مع جلشيش عً أعمالها
بيان ععلذ الؽشاواث مع مإظعاث املجخمع وجلشيش عً مذي الاظخفادة مً مزه
الؽشاواث
يعخفذام أظاليب و أدواث كياط مخىىعت لخلىيم املعتهذفين/اث (ـىسة مً أدواث
اللياط وهخائج جىبيلها)
يعخفذام أظاليب أدواث كياط مخىىعه لخلىيم أدائه /ا (ـىسة مً أدواث اللياط
وهخائج جىبيلها)
يعخفذم هخائج جلىيم ألاداء في جفييف حميع املعخفيذيً /اث ويممً خىخه
الدؽغيليت بشامج وأوؽىت حؽمل حميع الفئاث املفىفت
خىا بخىصيع مهام وئحشاءاث العمل على العاملين  /اث بانداسة /اللعم
يعمل ول فشد وفم وـف وظيفي ومهام عمل واضحت ومعخمذة
همارج ألدلت العمل ألعماٌ إلاداسة/اللعم
يزهش مايىضح أسؼفت وخفظ ملفاث وسجالث البرامج وألاعماٌ عؽيل فجي واخترافي
كياط سلا املعخفيذيً /اث وفم معايير علميت واضحت ومدذدة وجدليل الىخائج مع
ولع خىت جدعيييت بىاء على هخائج اللياط
بيان يىضح أظاليب الخىاـل والاجفاٌ املعلىت مع املعخفيذيً
جلذم إلاداسة /اللعم همارج لخىظيف الخلىيت في الخعليم والخعلم والعملياث إلاداسيت
املفخلفت
إلاداست
بانداسة/اللعم خالٌ العامين
يلذم جلشيش عً معخجذاث العمل إلاؼشافي/
العابلت بما اليضيذ عً ـفدخين
جلشيش عً بدث علمي في مجاٌ إلاؼشاف أو الليادة
جلشيش عً مإجمش علمي مشجبي ععمله الىظيفي
جلذيم ججشبت أو مؽشول جم جىبيله مً كبله  /ا وأزبذ هجاخه
(ـىسة مً الخجشبت أو املؽشول)
يذعم جىفيز الخجاس واملبادساث امللذمت مً املعخفيذيً (ميعىبي اللعم  .امليذان)
ويعامم في وؽش املخميز منها
ز
ز
جلذم إلاداسة  /اللعم هظاما مىخىبا الهدؽاف وسعايت وحصجيع إلابذال والابخياس

1

ئسفاق همارج مً بشامج مىفزة حعجى بيؽش زلافت إلابذال والابخياس

2
1
2
3
1
2
1
1
1

5

جلىيم أداء
إلاداسة/اللعم

6

الىـف الىظيفي
ومهام العمل

7

ألاسؼفت

8

الخىاـل مع
املعخفيذيً

9

جىظيف الخلىيت

1

يخاعع معخجذاث
العمل إلاؼشافي
والليادت في
إلاداسة/اللعم

2
3

يلذم مبادساث بىاءة في
 2مجاٌ عمله إلاداست
وإلاؼشافي
3
4

مىهجياث إلابذال
والابخياس
بشامج وؽش زلافت
إلابذال والابخياس

1
2
3
1
1
2

1
2
3
1
2
1
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فئة (الطالب/ة املسحلة الجاىوية (الجاىي ثاىوي ) )
و

املعياز

3

االىضباط

2

كفاءة
األداء
املهين

1

االبتكاز
والتجديد

و

املؤشس

و

1

الالتزام بأوكاث الذوام
الشظمي واملدافظت
عليها

1

2

الالتزام بالليم
وألاخالق إلاظالميت

2

1

الخفىيي

1

2

املعخىي الخدفيلي
للىالب /ة

1
2
1
2

3
3

يىمي كذساجه ومهاساجه
4
5
6

الشواهد

املالحعات

-1مؽهذ اهمباه للىالب /ة عً اهخظامه /ا في الرذاوام واملدافظرت
عل ررى خم ررىس الاـ ررىفاف الف رربااي وع ررذم الخ ررشوج م ررً الحف ررق
أزىاء الذوام (يعخمذ املؽهذ كائذ /ة املذسظت )
 -2جشفم ـىسة مفذكت مً دسحت املىاظبت
يلررذم دلرريال علررى التزامرره /ا بررالليم وألاخررالق إلاظررالميت كررىال ومظهررشاوظ ر ررلىوا م ر ررً خ ر ررالٌ سـ ر ررذ املديى ر ررين ب ر رره له ر ررزه املىاك ر ررف (كائ ر ررذ /ة
املذسظت املعلمىن /اث – املشؼذ /ة الىالبي /ة).
يلذم خىت شخفريت وىيلرت املرذي جظهرش مشوهخره /ا فري الخىفيرز –-
ألاولىياث  -جدذيذ ألامذاف - -اظدثماسه /ا للخلىيت في ئداسة وكخه/ا
يلذم مايثبذ على خفىله /ا على جلذيش ممخاص للعامين املاليين.
يلررذم مايثبررذ جفىكرره /ا فرري املررىاد الذساظرريت (حميررع املررىاد – - %75
هففها )
يؽاسن في ألاوؽىت واللجان املجالغ (وزائم جثبذ املؽراسهت فري زرالر
فعالياث ).
(يدرذد مىامبرره ويىميهرا بأظرراليب مخىىعرت ( كائمررت باألظراليب الترري
يدبعها لخىميت ول منها ,مع ئسفاق:
ؼرهاداث خمرىس دوساث جذسيبيرت أو وسػ عمرل أو مدالررشاث أو
هذواث ,أو بىاكاث عمىيت.
يؽاسن في الذوساث الخذسيبيت أو الىذواث أو املدالشاث أو املرإجمشاث
(بي ر رران باملؽ ر رراسواث يظه ر ررش حىاه ر ررب اظ ر ررخفادجه /ا منه ر ررا مف ر ررذق م ر ررً
كائذ/ة املذسظت -ـىس للؽهاداث)
يل ررذم مؽ رراسهت (في ررذيى – جىبي ررم ح ررىاٌ – ج ررذسيب ) ك ررام به ررا ل ررذعم
حعلر ر ررم صمالئر ر رره /امدر ر ررذد/ة (إلاحر ر ررشءاث – الفئر ر ررت املعر ر ررتهذفت -عر ر ررذد
املعررخفيذيً /اث مررً (– )20-10أزررش معرراممخه /ا فرري حعلررم صمالئرره /ا
– املهاساث املىدعبت)
يل ر ررذم مايثب ر ررذ مؽ ر رراسهخه /ا ف ر رري ألاوؽ ر ررىت الالـ ر ررفيت (مع ر ررابلاث -
مىاظ ررباث – هر ررذواث -وعم ررىيت اللجر رران واملج ررالغ املذسظ رريت (ز ررالر
مؽاسواث مخىىعت).
الجررىائض والؽررهاداث الخلذيشيررت التري خفررل /ث عليهررا (بيرران بررالجىائض
والؽهاداث مع ـىس منها ) زالر فأهثر

1

يى ر ر ر ر ر ر ر ر ررىس مىامبر ر ر ر ر ر ر ر ر ره/ا
العلميت وألادبيت

1

يلرذم ملىرع فيررذيى عرً أمذافرره املعرخلبليت التري يىمررذ ئلرى جدليلهررا
يظهر ررش فير رره كذسجر رره /ا علر ررى الخىاـر ررل مشاعير ررا  /ة(واكعيتألامر ررذاف –
الىمر ر ر ر ررىح – رهر ر ر ر ررش حهر ر ر ر ررىده  /ا املخىكعر ر ر ر ررت لخدليلهر ر ر ر ررا-الىالكر ر ر ر ررت -
ظالمتاللغت – الثلت بالخفغ – جىظيم ألافياس-اللذسة على إلاكىال).

2

يلذم مبادساث ئبذاعيت

1

يىشح خلىال للمريت مرإزشة فري املجخمرع مشاعيرا  /ة فيهرا (ئظهراس فهمره
/ا لللميت – ئيماح أزش اللميت في املجخمع – الحلىٌ امللذمت )
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(اإلبداع الفكسي) مجيع ميشوبي وميشوبات التعليه باإلدازة
ول عمل ئبذاعي أظهم أو يعهم في خمايت اليؾء مً الاهدشاف الفىشت والعلىوي
العنل
املشدود إلايجابي لها ر الىخائج
ئمياهيت الخىبيم
أـالت العمل أو الفىشة
ز
املعياز
الخفىيي الجيذ للفىشة أو العمل ؼامال حميع عىاـش الخفىيي (املىلىل ر ألامذاف ر إلاحشاءاث أو
اظاليب الخىفيز ر الخلىيم ر ر الخغزيت الشاحعت ( ) ...............خىت مخياملت )
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